
लदृ्ध थॉभस आणण  

पऩटुकरी ऩयी 



लदृ्ध थॉभस आणण 
पऩटुकरी ऩयी 

डोभननक डभेेसस  

भयाठी : अश्वलनी फले  



लदृ्ध थॉभसने अजून आऩरा ळंबयला लाढददलस साजया केरा 
नव्हता ऩण तो खऩूच म्हाताया होता. सभुद्री ऩऺी - सीगर आणण 
ऩाणकालऱे मांच्मात तो अगदी एकटा याहत होता. आता तो भासे 
ऩकडामरा जात नसे. म्हाताऱ्मा थॉभसरा सगळ्मा जगाचा याग 
मेत होता.एक ददलस तो संध्माकाऱी सभुद्रालय फपयत होता तेव्हा 
तो आकाळातल्मा ताऱ्मांना आणण सभुद्राच्मा राटांना शळव्मा देत 
होता. तेव्हा त्मारा एक पऩटुकरी भुरगी ददसरी जी राटांलय 
लाहत मेत फकनाऱ्मालय ऩोहचरी. 



भुरगी काडऩेेटीऩेऺाही छोटी होती. नतच ेकऩड ेपाटरेरे होते 
आणण नतच ंळयीय थडं ऩडरं होतं. लदृ्ध थॉभसने नतरा आऩल्मा 
भोठ्मा हातात घेतरं. ती नतथ ंअगदी ळांत ऩडून यादहरी आणण  

लदृ्ध थॉभसरा तय नतच ंलजन जाणलरंच नाही.  

लदृ्ध थॉभसचा ऩण होता की भाणसांच्मा फयोफय कोणताही 
संफध ंठेलामच ेनाहीत. त्मांनी त्मारा खऩू दु् ख ददरं होतं.ऩण 
त्माच्मा हातात झोऩरेरी छोटी भुरगी खऩूच पऩटुकरी  होती.  

“जय भी दहरा इथचं सोडून गेरो तय, “त्माने पलचाय केरा, “तय 
सभुद्राच्मा राटा नतरा आऩल्मा फयोफय लाहून घेलून जातीर.” 



जेव्हा लेगलान लादऱ त्माच्मा 
झोऩडीरा धक्के देत होतं तेव्हा लदृ्ध 
थॉभस पऩटुकल्मा भुरीरा 
लाचलण्माचा प्रमत्न कयत होता. 
त्माने भुरीरा एका फळीत झोऩलरं, 
आणण आऩल्मा ळटासचा थोडासा 
तुकडा पाडून नतच्मासाठी ऩांघरूण 
तमाय केरं. भग भोठ्मा धीयाने 
नतच्मा तोंडात ऩाण्माच ेथफं टाकू 
रागरा.  



तीन यात्री आणण नततकेच ददलस म्हाताऱ्माने नतची देखबार 
केरी. पऩटुकरी भुरीच ेपऩटुकरे ह्र्दम धडकत होतं ऩण नतच ेडोऱे 
फंद होते आणण नतच ेहात-ऩाम ननवचर ऩडरे होते. लदृ्ध खऩू 
अस्लस्थ होलू रागरा होता. 

जेव्हा सूमस ऩयत उगलरा तेव्हा त्मारा शळव्मा देण्मासाठी  
लदृ्ध थॉभस घयाच्मा फाहेय आरा. ऩण त्मा लदृ्ध भासेभाऱ्माच्मा 
रऺात आरे की त्माचा याग त्मारा सोडून गेरा आहे. आता तो 
एक लेगऱाच भाणूस झारा आहे. त्माने आऩरे डोऱे फंद केरे, 
खाऱ्मा हलेत दीघस वलास घेतरा आणण सभुद्र आणण सूमस आणण 
हलेसाठी एक गुप्त प्राथसना केरी.  

जेव्हा तो आत ऩयत आरा तेव्हा ती पऩटुकल्मा भुरीने 
आऩरे डोऱे उघडरे होते.   

  



लदृ्ध थॉभस ऩयत भासे ऩकडू रागरा. तो छोटे भासे 
घयी आणत असे, जे रांफ आणण चभकदाय होते आणण 
त्मांच ेभांस खऩू रुचकय होते. आणण पऩटुकल्मा 
भुरीसाठी तो छोटे, गोड पऱं फकनाऱ्मालरून ळोधनू 
ळोधनू आणत असे.  

“एलढं खाऊन भी खऩू भोठी होईर,” पऩटुकरी 
भुरगी हसत पलयोध कयत म्हणामची. ऩण ती 
प्रसन्नतेने भासे आणण पऱं खात असे. 



जेव्हा लदृ्ध थॉभस नतच्माकड ेफघे तेव्हा तो प्रसन्न होत 
अस.े कधी कधी तो पलनाकायण पलचाय कयत असे, “ही कोणी 
ऩयी तय नाही?” 



त्मा संध्माकाऱी ननयाळाजनक आणण लाईट पलचाय कयण्माऐलजी, 
लदृ्ध थॉभस राटांच ेसंगीत ऐकू रागरा आणण तायांच्मा छामेत आऩल्मा 
पऩटुकल्मा ऩयीरा नाचतांना ऩाहू रागरा. तो खऩू प्रसन्न होता.  



एक ददलस सकाऱी जेव्हा लदृ्ध थॉभस भासे ऩकडामरा सभुद्रालय 
गेरा. एका जंगरी कुत्र्मारा पऩटुकल्मा भुरीचा लास फयोफय आरा.  

लदृ्ध थॉभसने सोनेयी आणण चभकणाऱ्मा ऩंखाच ेछान भासे ऩकडरे 
तेलढ्मात त्मारा अळुबाची चाहूर रागरी. त्माने भासे पेकरे आणण 
ऩूणस ताकदीननळी फोट फकनाऱ्माकड ेघेलून मेलू रागरा. 



पऩटुकरी भुरगी जंगरी कुत्र्माच्मा 
गुयगुयण्माचा आलाज ऐकत होती. धाडस 
करून ती केबफनच्मा एका ळले्पलय 
चढरी आणण रऩून फसरी. जंगरी 
कुत्र्माचा वलास, त्माची खयखयीत जीब 
आणण टोकदाय दातांची कल्ऩना करून 
ती बीतीने थय थय काऩत होती.  



लदृ्ध थॉभस जेलढा फकनाऱ्माजलऱ मेत होता तेलढी त्माची 
बीती लाढत होती. त्माची पऩटुकरी ऩयी संकटात होती.त्माचा 
ऩूणस पलवलास होता.  

एक  जोयात उडी भारून कुत्र्माने धक्का ददरा आणण 
केबफनचा दयलाजा उघडरा. आत मेताच त्मारा  एका भोठ्मा 
थाळ्मात भासा ठेलरेरा ददसरा. ऩण त्मारा भावमात यस 
नव्हता. त्मा जंगरी जानलयारा तय पऩटुकल्मा भुरीचा अद्भतु 
सुंगंध लेड ंकयत होता. 



कुत्र्माची ळऩेटी खारी होती आणण कान सयऱ उबे होते 
आणण जफडा घुयघुयत होता. ते भुरीरा सगऱीकड ेळोधत होता. 
तो भांडणीच्मा खारची जभीन खोद ूरागरा. एका रांडग्मा 
सायखा बमंकय आलाज त्माने आऩल्मा तोंडातून काढरा. 

अचानक त्माने उडी भारून भांडणीरा धक्का ददरा आणण  
त्माने ती खारी ऩडरी. 



लदृ्ध थॉभसची नजय ऩदहल्मांदा त्मा जंगरी 
कुत्र्मालय ऩडरी. भग पऩटुकल्मा ऩयीलय ऩडरी 
जी तुटरेल्मा कऩफवमा आणण बांड्माभध्मे 
ऩडरेरी होती. आऩल्मा ळौमासलय पलवलास 
ठेलून तो त्मा जंगरी जानलयालय चारून गेरा. 
जे यागाने लेड ंझारं होतं.  



 पऩटुकरी भुरगी घाफरून फेळुद्ध ऩडरी. नतरा जेव्हा ळुद्ध 
आरी तेव्हा जंगरी जानलय ऩऱून गेरे होते. लदृ्ध थॉभस 
जशभनीलय ऩडरा होता. त्माच्मा ळयीयालय त्मा बमंकय कुत्र्माच्मा 
दातांच्मा आणण ऩंजाच्मा फकतीतयी खणुा होत्मा. पऩटुकरी भुरगी 
लदृ्ध व्मक्तीच्मा छातीलय चढरी, नतने त्माच्मा छातीलय आऩरे 
कान रालरे. लदृ्ध थॉभसच ेह्र्दम अजूनही धडधडत होते.  

असाधायण  कष्ट आणण 
प्रमत्न करून पऩटुकल्मा भुरीने 
लदृ्ध थॉभसच्मा जखभा साप 
केल्मा आणण त्मारा पऩण्मासाठी 
ऩाणी ददरे. ती त्माच्मासाठी भासे 
आणण छोटेसे पऱ सुद्धा घेलून 
आरी.ऩण त्मारा हे सगऱं नको 
होतं.  

त्मारा भादहत होतं तो आता 
भयणाय आहे. आणण तो भयामरा 
तमाय होता. चदं्र आणण सूमासरा 
तो आता अऩभाननत कयणाय 
नव्हता. त्माची पऩटुकरी ऩयी 
त्माच्माजलऱ होती. ती 
आवचमसकायकयीतीने जीलंत होती 
आणण व्मलश्स्थत होती. लदृ्ध 
थॉभस संतुष्ट होता. 



संध्माकाऱी भोठ्मा भुश्वकरीने तो हऱूहऱू सभुद्रालय 
गेरा. नतथ ंत्मारा सभुद्रात हयलून जामच ंहोतं. चभकदाय 
ऩंखाच्मा भाळांभध्मे आणण साऩांच्मा भध्मे.   

रलकयच एका उंच राटेने त्मारा आऩल्मा फयोफय लाहून 
नेरं. त्माचलेऱी ळकेडो सभुद्री ऩक्षमांनी ह्र्दम काऩणायी 
भभसबेदी आयोऱी भायरी.  

हऱूहऱू सभुद्र ऩयत आरा आणण फकनाऱ्मालय फहुयंगी 
दगड, ळंख शळऩंरे आणण सभुद्री ळलेाऱाच्मा रयबफनी आणण 
भोत्मांच ेतुकड ेसोडून गेरा. 

माशळलाम सभुद्री तट ऩूणसऩणे पलयाण झारे होते. 
पऩटुकरी भुरगी गामफ झारी होती. 



अतं  


